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Agenda september 2019 
 
Vrijdag 30 1e wisselbekergesprek met leerlingen groep 5/8 
 

Maandag  2 Start of kick-off JOGG school Liereland. Informatie  
  hieronder. 

Woensdag 4 Groep 8: Kamp Lideke afwezig: gaat mee op kamp 

  Juf Angelique staat in groep 5 
t/m vrijdag 6   

   
Maandag 9 vergadering MR 

 
Woensdag 11 Groep 5: excursie naar Heukelshof (blindentuin) 

  Margriet afwezig ivm nascholing 

 
Maandag 16 Groep 7: Kamp 

t/m di 17   

Maandag  16 vergadering OR   

Woensdag 18 Studiedag. Alle groepen vrij. 

 
Maandag 23 Op voeten/fietsen week. Nadere informatie volgt.  

t/m vrijdag 27 
 

 

 
 

 
Woensdag  25 Margriet afwezig ivm nascholing 

 
Donderdag 26 13:00-14:00 kennismaken ouders groep 1/2a, uitnodiging volgt.   

 

JOGG 
Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. En dat is er één op de zeven te veel. Maar wat kunnen kinderen 
daar zelf aan doen? Helemaal niets. Daarom focust de JOGG-aanpak zich op de omgeving van het kind. 

 

JOGG-aanpak 
Een gezonde leefstijl moet gemakkelijk en gewoon worden voor alle kinderen in de gemeente Alkmaar. Dit kunnen we 

bereiken door met elkaar samen te werken. Of dit nu thuis, op school, bij de sport, in de buurt of in de wijk is. 
Een gezonde jeugd begint bij de omgeving van het kind, zo ook op de scholen.  

Zo maken wij gezond weer leuk en aantrekkelijk met vier themacampagnes: DrinkWater!, Groente… zet je tanden erin! 

Gratis Bewegen, gewoon doen! en Slaap Lekker welke we op de basisscholen in Alkmaar uitrollen.  Met deze 
campagnes maken we kinderen op een leuke manier bewust van een gezonde leefstijl.  

 

http://www.obsliereland.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Foveropdrinkwater.nl%2F&data=02%7C01%7Cdirectieliereland%40ronduitonderwijs.nl%7C016864fdb2c14431de5808d72b95e58b%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637025795114415230&sdata=YcK0cK%2B2q2sHTYBiZYZL5BoLMFuSHg7LHviLr7yxWHI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eetgroente.nl%2F&data=02%7C01%7Cdirectieliereland%40ronduitonderwijs.nl%7C016864fdb2c14431de5808d72b95e58b%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637025795114425225&sdata=FNXMM3j%2Ba5tUc7xFqijP5HrXsyu%2BHaxCKVunM8m0RJg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gratisbewegen.nl%2F&data=02%7C01%7Cdirectieliereland%40ronduitonderwijs.nl%7C016864fdb2c14431de5808d72b95e58b%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637025795114425225&sdata=3qNzYHxyEIYOx08A3wmA1k4mOpvIwQdUbXnCsdcVs7A%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kindenslaap.com%2Fgezonde-slaap-door-jogg%2F&data=02%7C01%7Cdirectieliereland%40ronduitonderwijs.nl%7C016864fdb2c14431de5808d72b95e58b%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637025795114435221&sdata=0xG7mFStZxs%2FyD9jXRbOCdCtSmWMTeulFLvSai9gmQ8%3D&reserved=0
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Yoleo lezen: leuk en leerzaam!  
Lezen is leuk en geeft kinderen de kans om in een verhaal ‘avonturen’ te beleven die ze normaal misschien niet 

ervaren. Bovendien stimuleert het de taalontwikkeling, en leren kinderen veel woorden wat hun kennis van de wereld 
weer vergroot. 

 
Maar wat als het lezen niet vanzelf gaat? En als de juf of meester op school juist adviseert om iedere avond 

leeskilometers te maken?  

Het is heel belangrijk dat kinderen boeken of tijdschriften lezen die zij leuk vinden. Een (gratis) lidmaatschap bij de 
bibliotheek nemen is dan een goede stap, zeker omdat vanaf dit schooljaar dit lidmaatschap nog een mooie nieuwe 

mogelijkheid geeft om te lezen, nl: Yoleo lezen.  
 

Lezen met Yoleo is karaokelezen. Het kind leest een boek wat past bij zijn interesse en leeftijd, en dat mag best een 

beetje moeilijk zijn. Het boek wordt gelezen op een computer of tablet met koptelefoon. Terwijl het kind de tekst leest 
gaat er een geel balkje met ze mee en wordt het verhaal ook voorgelezen. Het kind hoort, ziet en leest en dat kan voor 

met name kinderen die moeite hebben met lezen heel fijn zijn. Dit is dus geen ‘luie’ manier van lezen, maar net zo 
actief en effectief. 

 
Bovendien motiveert Yoleo-lezen uw kind ook door te tellen hoeveel bladzijden er gelezen zijn en daar een virtuele 

beloning aan te koppelen. Het lezen via Yoleo.nl is voor bibliotheekleden gratis. Is het kind geen lid, dan kosten de 

leesboeken geld. 
 

We raden u aan om eens te kijken op www.yoleo.nl om te ervaren, samen met uw kind, of deze voor van lezen een 
geschikte aanvulling kan zijn! U maakt dan een account aan van uw kind en vult het bibliotheeknummer in. Als er 

vragen zijn kunt u de helpdesk bellen. 

Veel leesplezier toegewenst! 
 

 
 

 

http://www.yoleo.nl/

